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DƏNİZ NƏQLİYYATI SAHƏSİNDƏ 

BÖYÜK İNKİŞAF YOLU KEÇMİŞ 

UNİTED ALLİANCE GROUP 

ŞİRKƏTİ  ÖZ FƏALİYYƏTİNDƏ 

DAİMA SEÇİLİR.

Biz fəaliyyət istiqamətlərimizi genişləndirərək 
xidmətlərimizi bizə müraciət edən dənizçilər və 
şirkətlər üçün daha əlçatan hala gətirmək və 
buna nail olmaqdan ötrü səylə çalışırıq. Bunun 
üçün də mövcud standarlardan kənara çıxaraq 
daha üstün xidmətlərimizlə müştərilər üçün 
əlçatanlığı maksimum təmin edirik.

Şirkət öz fəaliyyətində Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyasını, tərəfdar çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələri, qanunlarını, Dövlət 
Dəniz və Liman Agentliyinin Nizamnaməsini, 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
digər fərmanlarını, həmçinin sərəncamlarını, 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
qərar və sərəncamlarını, Nazirliyin hüquqi 
aktlarını və digər normativ hüquqi aktları 
rəhbər tutur.

Şirkətin 
Fəaliyyəti
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 Hər zaman  ölkəmizi beynəlxalq aləmdə təmsil 

edərək geniş çeşiddə imkanlar təqdim edən 

“United Alliance Group LTD” 2016-cı ildən etibarən 

dəniz nəqliyyatı sahəsində peşəkar xidmətləri 

özündə birləşdirən şirkət olaraq fəaliyyət göstərir. 

Bu gün şirkətimiz təkcə Xəzər dənizində deyil, həm 

də MDB ölkələri, Avropa və qərb-şərqi Asiya, Afrika 

və Amerika kimi beynəlxalq istiqamətlərdə geniş 

xidmətləri özündə birləşdirir.

Göstərilən xidmətlərimizlə 

əlçatanlığı təmin etmək üçün 

dənizçilərə hər zaman geniş 

imkanlar irəli sürürük!

UNİTED ALLİANCE GROUP 
LTD
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• Dəniz nəqliyyatı sahəsində xidmət göstərən 

aparıcı şirkətlər sırasında yer almaq.

• Bu sahədə dənizçilərimizə geniş imkanlar 

yaratmaq.

• Keçirilən təlimlərimizlə dənizçilik sahəsində 

peşəkar kadrlar formalaşdırmaq.

Bizim missiyamız dənizçilərin tam şəkildə 
faydalana biləcəyi davamlı, yüksək keyfiyyətli 
peşakar dəniz xidmətlər təklif edən, daim bir 
addım irəlidə olan, beynəlxalq aləmdə tanınmış 
və dəniz nəqliyyatı sahəsində seçilən şirkətin 
fəaliyyətinin təmin edilməsindən ibarətdir.

Missiyamız

Fəaliyyət dairəmizi genişləndirməklə xidmətlərimizi dənizçilər və bizə müraciət edən şirkətlər üçün daha 

əlçatan etmək üçün çalışırıq.

Bu səbəbdən biz mövcud standartlardan kənara çıxır və üstün xidmətlərimizlə müştərilər üçün maksimum 

əlçatanlığı təmin edirik.

Vizyon

Tərəfdaşlarımız
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Şirkətimiz dəniz nəqliyyatı xidmətləri və təlim-tədris sahəsində daima yenilikləri tətbiq edir. Bunun üçün lazımi  

texnologiyalardan istifadə edərək  iş və fərdi inkişafa açıq, iştirakçı, dinamik, işgüzar və beynəlxalq təşkilat 

mədəniyyətini təşviq edərək  müştərilərimizin ehtiyaclarını ən sərfəli və optimal şəkildə ödəyirik.

Biz United Alliance Group olaraq öz fəaliyyətimizdə öhdəmizə düşən vəzifələri və göstərdiyimiz xidmətləri daha 

məsuliyyətlə  yerinə  yetirərək, regionda bu sahədə müəyyən etdiyimiz hədəflərin gerçəkləşməsi üçün səylə çalışırıq.  

Mövcud standarlardan kənara çıxaraq daha üstün xidmətlərimizlə müştərilər üçün əlçatanlığı maksimum təmin 

edirik. Bu sayədə müştərilərimiz öz işlərinin ən yüksək peşəkar standartlara uyğun yerinə yetirildiyinə tam əmin 

ola bilərlər.

Biz United Alliance Group olaraq 
öz fəaliyyətimizdə öhdəmizə düşən 
vəzifələri daha məsuliyyətlə yerinə 
yetirir, regionda bu sahədə müəyyən 
etdiyimiz hədəflərin gerçəkləşməsi üçün 
əlimizdən gələni daima etməyə çalışırıq!

Xidmətlərimiz
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Gəmi 
Təchizatı

Göstərilən təchizat xidmətimizlə  gəmilərin 

zəruri ehtiyyaclarını təmin edirik.

Təlim
(STCW)

Dənizçilər üçün STCW kurslarının böyük 
təcrübəyə malik mütəxəssislər tərəfindən 
tədrisi! 

Gəmi Çarter 
Xidməti

Dünyanın müxtəlif istiqamətlərinə istənilən 

növ yük üçün gəmi kirayə(Çarter) xidməti

Crewing 
(Vasitəçilik) 

Dünyanın tanınmış dənizçilik şirkətlərinə 

işə qəbul zamanı təmənnasız vasitəçilik 

xidməti (crewing free of charge) bizdə!

Agentlik 
xidməti

Biz Azərbaycanın bütün limanlarında xarici 

gəmilərə geniş çeşiddə agentlik xidməti 

göstərməklə heyətin və gəminin bütün 

ehtiyacını ən qısa müddətdə qarşılayırıq.

*    Gəmi idarəçiliyi 
*    ISIM və ISPS idarəetmə 
*    Konsaltinq 
*    Yaxta idarəçiliyi 
*    Texniki idarəetmə 
*    Rəsmi gəmi jurnalı 
*    Ekipajın təsdiqi 
*    Sığorta Tədqiqatı

Digər
Xidmətlər
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W W W . U N I T E D A L L I A N C E G R O U P . C O M

DAİMA GENİŞ 
XİDMƏTLƏRİMİZLƏ 
QARŞINIZDAYIQ!
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“Marlins Approved Test Centre’’ Yalnız 
United Alliance Groupda! 

Karyerasını dənizçilik sektorunda inkişaf et-
dirmək istəyən dənizçilər üçün ingilis dilini 
bilmək vacib elementlərdən sayılır. Bunun 
əsas göstəricilərindən biri də bir çox gəmi 
sahiblərinin və digər şirkətlərin namizəddən
ingilis dilini bilmə səviyyəsini göstərən serti-
fikat tələb etməsidir.

Bu sertifikatlar sırasında dünyada ən çox tələb olunan “Marlins” testinə 
dair sertifikatdır. Marlins testində iştirak etmək üçün uzağa getməyinizə 
ehtiyac yoxdur. Yalnız United Alliance Group-da bu fürsətdən yararla-
naraq rahatlıqla bu sertifikatı əldə edəcəksiniz. United Alliance Group 
LTD  2018-ci ildən etibarən Marlins Approved Test Centre-in Azərbaycan-
da yeganə rəsmi distributoru olaraq fəaliyyət göstərir.
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• Təlim kurslarımızın real şəraitdə 
keçirilməsi üçün mərkəzdə müasir standartlara 
uyğun ən son texnologiyalar və avadanlıqlardan 
istifadə edilir. 
• 10 kapitan körpüsü, mərkəzi maşın 
şöbələrinin idarəetmə mərkəzində isə 14 mexanik 
olmaqla müəssisədə ümumilikdə təlim kursları 
üçün 24 texniki qurğu fəaliyyət göstərir ki, bu da 
ölkəmizdə United Alliance Group şirkətinin irəli 
sürdüyü geniş imkanların göstəricisidir.

Mərkəzdə dərslər həm nəzəri, 
həm də praktiki olmaqla dənizçi-
lik sahəsində böyük təcrübəyə 
malik mütəxəssislər tərəfindən 
tədris olunur.

Dənizçilər üçün təkmilləşmə, müddəti 
bitmiş dənizçilik sertifikatlarının 
yenilənməsi məqsədi ilə STCW  
(Standards of Training, Certification 
and Watchkeeping for seafarers) 
30-dan çox təlim-tədris müəssisəmiz 
fəaliyyət göstərir ki, bu da dənizçilərin 
peşə bacarıqlarını daha da 
təkmilləşdirir. 

Şirkət dəniz nəqliyyat sahəsində 
səmərəliliyi eyni zamanda bu 
peşədə peşəkarlığın və səriştəlili-
yin artımı yönündə  inkişaf etdirir. 

Təlim
(STCW)
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Bu sayədə xarici bayraq altında üzən gəmilərdə işləyən dənizçilərin panamadan 
STCW sertifikatı əldə etmələri daha da asanlaşacaq. United Alliance Group 
Qafqazda Panama Dəniz Təşkilatının rəsmi şəhadətnaməsi vasitəsilə müvafiq 
sertifikatları əldə etmək imkanı tanıyan yeganə şirkətdir.

Panama Bayrağının Dənizçilər üçün üstünlükləri:

• İşçi heyətində vətəndaşlıq məhdudiyyəti yoxdur.
• Gəmiçi Qeydiyyat üçün minimum tonaj tələbləri olmadan istənilən 
gəmidə işləmək hüququna sahibdir.
• Reyestrini dəyişən gəmilər üçün təkrar yoxlamaya ehtiyac yoxdur.

Bununla yanaşı xarici vətəndaş olan dənizçilər də nəzərdə tutulan kurs müddətini 
başa vurub imtahan verdikdən sonra STCW sertifikatlarını əldə edə və ya müddəti 
bitmiş sertifikatlarını yeniləmə imkanı əldə edəcəklər.

W W W . U N N I T E D A L L I A N C E G R O U P . C O M

United Alliance Group şirkətinin təlim-tədris mərkəzi Azərbaycan Dövlət 
Dəniz və Liman Agentliyi ilə yanaşı, Panama Dəniz Təşkilatı tərəfindən 

əldə olunan rəsmi şəhadətnaməsi əsasında müvafiq əlavələrdə nəzərdə 
tutulmuş qaydada dənizçilərə  STCW sertifikatlarının əldə etmə imkanı 

yaradır.

Şirkətimiz  Panamadan STCW sertifikatı əldə etmək imkanı tanıyır!
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• Bu xidmət ilə dənizçinin şirkətimizin elektron 

ünvanına göndərdiyi CV dəyərləndirilir və 

müvafiq şərtləri ödəyən dənizçi müsahibə 

mərhələsini uğurla keçdikdən sonra 

gəmilərdəki mövcud vakansiya üzrə 

təmənnasız olaraq heç bir komissiya ödəmədən 

işlə təmin olunur.

• United Alliance Group şirkətinin göstərdiyi 

xidmətlər sırasında əsas yer tutanlardan biri 

də təmənnasız vasitəçilik (crewing free of 

charge) xidmətidir ki, biz bununla dünyanın 

tanınmış dənizçilik şirkətlərinə işə qəbul 

zamanı yerli dənizçilərimizin sosial rifahının 

artırılmasına şərait yaradırıq.

Crewing
(Vasitəçilik)
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• Yerləşdirilən hər bir CV nümunəsi 

şirkətimiz tərəfindən nəzərdən keçirilərək 

dəyərləndirilir. 

Biz şirkət olaraq daima karyeranızın uğurlu 

nəticəsi üçün çalışırıq!

Artıq dənizçilər CV nümunələrini 

• crewing@unitedalliancegroup.com mail 

ünvanı ilə yanaşı şirkətimizin rəsmi web saytına 

(unitedalliancegroup.com) daxil olub “Crewing” 

bölməsindən “CV-nizi yükləyin” -ə keçid edərək 

bütün tələb olunan məlumatları asanlıqla qeyd edə 

bilərlər.  

Artıq Panama sertifikatı 
ilə dənizçinin işə 

düzəlmək imkanı daha 
da asan olacaq!
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“United Alliance Group LTD” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Gəmi agenti 
haqqında əsasnaməsinə uyğun olaraq Azərbaycanda aşağıdakı xidmət və vəzifələri icra edir:

• Səlahiyyətli şəxslə və yaxud üçüncü şəxslərlə bağladığı müqavilənin surətini və həmin müqaviləyə əsasən 
gəmi agenti xidmətlərinin göstərilməsi nəzərdə tutulan gəmi (gəmilər) barədə məlumatı Administrasiyaya, liman 
idarəsinə və digər aidiyyəti dövlət orqanlarına təqdim etmək

• Müqavilə ilə müəyyən edilmiş öhdəliklərin icrasını təmin etmək

• Səlahiyyətli şəxsi Azərbaycan Respublikasının dəniz nəqliyyatı sahəsində normativ hüquqi aktların tələbləri 
və liman adətləri barədə məlumatlandırmaq

• Səlahiyyətli şəxsin kommersiya sirrinin yayılmamasını təmin etmək

• Səlahiyyətli şəxsin tələbi əsasında gəmi agenti xidmətləri göstərilən gəmi ilə əlaqədar bütün məlumatları 
təqdim etmək

• Gəmi heyətinə texniki yardım, kapitana nəğd vəsaitin çatdırılması

Məqsədimiz gəmilərə göstərdiyimiz xidmətlərin əlçatanlığını maksimum təmin etməkdir. Bu 
sayədə müştərilərimiz öz işlərinin ən yüksək peşəkar standartlara uyğun yerinə yetirildiyinə 
tam əmin ola bilərlər.

• Gəminin təmiri, yanacaqla təmin edilməsi (bunker), ərzaq və texniki təchizat

• Gəminin heyət üzvlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı tədbirlərin görülməsi

• Gəmidə sanitariya-epidemioloji və profilaktik tədbirlərin görülməsi

Şirkətimiz Azərbaycanın bütün limanlarında xarici gəmilərə geniş çeşiddə 
agentlik xidməti göstərməklə heyətin və gəminin bütün ehtiyacını ən qısa 
müddətdə qarşılayır

Gəmi
Agentliyi
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• Dondurulmuş məhsullar
• Quru məhsullar
• Ağartı məmulatları
• İçkilər

Şirkətimiz göstərilən təchizat xidmətilə  gəmilərin 

bütün zəruri ehtiyyaclarını təmin edir.

www.unitedalliancegroup.com

• Elektrik təchizatı
• Ofis Ləvazimatları
• Məişət 

avadanlıqları 
• Təmizlik 

avadanlıqları

• Anker
• Boru kəmərləri və fitinqlər
• Yük və göyərtə avadanlıqları
• Dəniz boyaları və kimyəvi 

maddələr
• Şlanqlar və muftalar
• Xüsusi sürtkü yağları və 

antikorroziya
• Kəsici alətlər

• Yanğınsöndürənlər
• Kompas
• GPS
• Pilot və gəmiyə minmə 

nərdivanları
• Hidrostatik qurğular
• Xilasedici qayıqlar və sallar
• Fərdi qoruyucu vasitələr
• EEBD (təcili xilasetmə tənəffüs 

cihazları)

Ərzaq təminatı Məişət avadanlıqları

Mühərrik və motor ləvazimatları Təhlükəsizlik avadanlıqları

Xidmət Göstərdiyimiz Limanlar

• Zirə Dəniz Limanı
• Dübəndi Neft Terminalı
• Bakı Hövsan Beynəlxalq 

Ticarət Dəniz Limanı
• Bakı Neft Terminalı
• Səngəçal Dəniz Limanı

• Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanı

• Zığ Quru Yük Limanı
• Bibiheybət Gəmi Təmiri 

Zavodu
• Bakı Yaxt Klubu
• Şıx Limanı
• Puta Limanı

Bunker təchizatı 
• Göstərilən bu xidmətimiz sayəsində 

gəmi ehtiyacı olan yanacaqla ən 
qısa zamanda təhlükəsiz olaraq 
təmin edilir. Biz şirkət olaraq  bunker 
tədarükünüzü ən optimal və sizə 
sərfəli şəkildə təmin edirik.

Gəmi
Təchizatı 
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Nailiyyətimiz!
Azərbaycanın ilk yelkənli 
yaxtaları

Dizel mühərrik Ümumi uzunluğ 
15 metr

Eni 
4 metr

Yaxtaların ümumi uzunluğu 15, eni isə 4 metrdən ibarətdir. Heyətlə 
birlikdə 6 nəfər üçün nəzərdə tutulan yaxtaların maksimal sürəti 14-16 
uzel təşkil edir. Yelkənlə yanaşı ona 55 kVt gücündə dizel mühərrik və 
eyni zamanda günəş panel sistemi də quraşdırılıb. Müasir standart-
lara uyğun şəkildə dizayn edilmiş yaxtalar 1 master kabin olmaqla 4 
otaqdan ibarətdir.

55 kVt

Maksimal sürət

14-16 uzel
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Təqdim etdiyi geniş imkanları ilə yanaşı yeni layihələr həyata 
keçirməyə davam edən United Alliance Group şirkəti Azərbay-
canın ilk yerli yaxtalarının müəllifidir.

İki il yarıma ərsəyə gələn yaxtalar Məşhur Hollandiyalı memar Van de Stadt-in proyekti əsasında tikilib və 

okean sularında hərəkət etmək gücünə malikdilər.

United Alliance Group şirkətinin adını daşıyan bu yaxtaların gələcəkdə daha böyük ölçüdə 40-50 metr 

uzunluqda istehsal olunması planlaşdırılır. Hər zaman öz fəaliyyətində geniş imkanları ilə seçilən United 

Alliance Group bundan sonrakı fəaliyyətində də mövcud standarlardan kənara çıxaraq daha üstün xidmətləri 

ilə əlçatanlığı maksimum təmin edən layihələr irəli sürəcək.
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Ünvan
Baş Ofis: Afen Plaza Business Centre 
Yusif Vəzir Çəmənzəminli,119c 2-ci 
mərtəbə 

Email: office@unitedalliancegroup.com

Telefon: 012 564 13 49

Təlim Mərkəzi: Afen Plaza Business 
Centre Yusif Vəzir Çəmənzəminli,119c 5-ci 
mərtəbə 

Email: stcw@unitedalliancegroup.com

Telefon: +994 50 229 57 50

Bizimlə 
Əlaqə 

Bizi sosial 
şəbəkələrdə 

izləyin !
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Şövkət Qəribov 
Chief Agent
Email : agency@unitedalliancegroup.com

Telefon : +994 51 225 94 19

Email : supply@unitedalliancegroup.com

Telefon : +994 51 229 49 01

Email : crewing@unitedalliancegroup.com

Telefon : +994 50 253 42 84

Xəzər Musayev
Maritime Supply Manager

Nəsimi Balaşov
Crew Manager

Email : stcw@unitedalliancegroup.com

Telefon : +994 50 229 57 50 

Rəşad Fətəliyev
Training center Manager
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1996 Yusif Vazir Chamanzaminli, 

Baku 1069C

+994 (012) 5641  349  |  office@unitedalliancegroup.com
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